
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer. 

 

 
Så er foråret atter kommet, og foran os ligger et år med mange aktiviteter. Som det første vil 
jeg gøre opmærksom på invitationen til at deltage i TGS’ arrangement som led i Himmelske 
Dage torsdag den 5. maj 2016 i Bethlehemskirken, København. Vi indleder kl. 18.00 med 
åben korprøve og fortsætter kl. 19.00 med Kristi Himmelfarts Festvesper (Aftensang). Efter 
kaffe er der kl. 20.45 workshop over temaet ”Daglig bøn og ikoner – om at bede med de 
hellige”. Vi slutter kl. 22.00 med Completorium (Nattebøn). Se invitationen andetsteds i 
nyhedsbrevet eller på TGS’ hjemmeside www.gregoriansktidebøn.dk 
      Efterårsmøde og generalforsamling 2015 blev afholdt i Bethlehemskirkens lokaler i 
København fra fredag til søndag sidst i september. Det blev gode dage, og vi kunne ovenikøbet 
fejre selskabets 50 års jubilæum. Tidebønnerne blev sunget i kirken, der er meget velegnet til 
gregoriansk sang. 
      Fredag aften fortalte Eva Rungwald om ”Træk af tidebønnens historie og den gregorianske 
sang”. Eva Rungwald er cand.mag. i musik og fransk og har diplom i gregoriansk sang og 
kirkemusik fra Institut Catholique Paris. Hun førte os på meget inspirerende vis gennem 
historien og udviklingen, herunder også den specielle nodesætning for den tidlige gregorianske 
sang. 
      Lørdag aften causerede jeg over selskabets 50-årige historie, og det kunne ikke undgås, at 
en række anekdoter var med til at belyse, hvordan den ikke altid helt stilfærdige udvikling 
havde været. 
   På generalforsamlingen blev der vedtaget vedtægtsændringer, der betyder, at bestyrelsen 
reduceres fra ”mindst fem og højst ni medlemmer” til ”mindst fem og højst syv medlemmer”. 
Samtidig blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmer reduceret fra tre til to år. Ole Olsen blev 
genvalgt sammen med undertegnede. Ellen M. Krabbe blev genvalgt som suppleant. 
Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som 
næstformand og Villy Schmith som sekretær. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer. 
      Pr. 1. januar 2015 var der 38 medlemmer, hvilket var status quo. Der deltog 9 i årsmødet. 
Resultatet for regnskabsåret 2014 var negativt på kr. 10.202,82, hvilket skyldes udgifter til 
udgivelse af ”Kirkeårets Festvespere”, som vi udgav i januar 2014. Egenkapitalen ultimo 2014 
var kr. 59.013,79.   

 
I foråret 2015 udgav selskabet ”Bibelske Lovsange”, og netop nu – april 2016 – afventer vi udgivelse af 

det første bind af en egentlig ny tidebog i tre bind:  Ugens tidebønner med Psalmernes Bog (bind 1), 
Tidebønner for tiden fra Advent til Hellig Tre Konger samt Særlige Dage i kirkeåret (bind 2) samt Tidebønner 
for tiden fra Faste til Trinitatis (bind 3).  Den nye tidebogs bind 1 er planlagt til udgivelse til Kr. Himmelfart. 
Om gaver til udgivelsen: Se nedenfor. 
       Læs mere om selskabets udgivelser på www.gregoriansktidebøn.dk. 

    Kantor Kim Thinggaard, formand for TGS 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrev april 2016 fra 
 Selskabet for Tidebøn og     

Gregoriansk Sang 
(TGS) 

 

 



Tidebønner og workshop 
 

Torsdag den 5. maj 2016 (Kr. Himmelfarts Dag) 
i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 Kbh. N. 

 

18.00 Åben korprøve inden vesperen – alle er velkomne 

19.00 Kr. Himmelfarts Vesper (Aftenbøn), synges efter selskabets 

 udgivelse ”Kirkeårets Festvespere” 

20.15 Kaffe 

20.45 Workshop: ”Daglig bøn og ikoner – om at bede med de  

 hellige v/sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaler 

 Knud Larn 

22.00 Completorium (Nattebøn), synges efter planen efter selskabets 

 nye udgivelse ”Ugens Tidebønner”. 

 

Arrangementet indgår som et led i ”Himmelske Dage” i København. 

Der er fri adgang. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Efterårsmøde og generalforsamling 

23. -25. september 2016 
i Kristkirken, Kolding 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg evt. med på www.gregoriansktidebøn.dk, der løbende opdateres. 

  __________________________________________________________________________________      

 

Kontingent  
Vedlagt et girokort til indbetaling af kontingentet for 2016, der er 250 kr., for studerende dog 150 

kr. Kontingentet kan også overføres til reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og 

Gregoriansk Sang. 

 

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2016 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. 

vedtægterne. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 Notér allerede nu datoer + sted 

 Mødet foregår i Kristkirkens 

lokaler, og tidebønnerne synges 

i Kristkirken 

 Sognepræst, tidligere formand 

for TGS Erik Ransby vil fortælle 

om Anders Arrebos gendigtning 

af Davids Psalmer 

 Program og oplysning om pris 

(ekskl. overnatning) udsendes 

før sommerferien. 

 

http://www.gregoriansktidebøn.dk/


En god gave…. 
 

Helt undtagelsesvis vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at give en god gave til selskabet. Gaven er til 

brug for udgivelse af den nye tidebog i tre bind, se omtalen ovenfor. Den samlede pris for udgivelsen er 

på ca. 67.000 kr., hvoraf vi allerede har finansieringen på plads for de 45.000 kr., der dækker de to 

første bind. Det betyder, at vi mangler ca. 22.000 kr.  

 

SÅ ALTSÅ: En god gave vil være meget velkommen, stor som lille. Den kan indbetales samtidig med 

kontingentet. På forhånd en varm tak! 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Benediktinerdage 2016 
 

Gå med i kloster fra onsdag den 17. til mandag den 22. august 2016. Igen i år arrangeres 

Benediktinerdage på Hellig Kors Kloster i Lem. Dagene er centreret om syv daglige tidebønner, 

men derudover er der pilgrimsvandringer m.m.  

     Medvirkende ved Benediktinerdagene er organist og kantor Kim Thinggaard, sognepræst 

Mette Ladefoged, sognepræst Per Damgaard Pedersen, pastor emer. Bjørn Hansen, Inge 

Thinggaard og Knud Larn. 

Nærmere oplysning fås hos sognepræst Mette Ladefoged, Reerslevvej 34, 2640 Hedehusene, 23 30 

55 03, mail: ladefoged@mail.dk  

___________________________________________________________________ 
 

Bestyrelsen 
 
Formand Kantor Kim Thinggaard, Degnemose Allé 59, 2700 Brønshøj 

Tlf. privat: 29 44 35 75, kirken: 61 46 51 85, mail:  

kantor@bethlehemskirken.dk 

 

Næstformand Sognepræst Mette Ladefoged, Reerslevvej 34, 2640 Hedehusene, tlf. 23 30 55 03, mail: 

ladefoged@mail.dk  

 

Sekretær Kordegn Villy Schmith, Lyøgade 7, st.th., 8200 Aarhus N.,  

tlf. 51 77 66 45, mail: schmith.villy@jubii.dk 

 

Koordinator Kirsten Kjærgaard, Amagerbrogade 120, 4.th., 2300 Kbh. S., 

tlf. 40 96 17 04, mail: kjeh@mail.tele.dk 

 

Øvrige Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen, Kongstedvej 8A, 4293  

medlemmer    Dianalund, tlf. 26 29 09 00, mail: knoldkob@hotmail.com 

 

 Ole Olsen, Skeevej 93, 4370 St. Merløse, tlf. 20 99 23 20,       mail: 

ole_fabienne@yahoo.com 

 

 Ole Monrad Møller, Nyborgvej 119, 1. mf.th., 5000 Odense C.,  

tlf. 40 98 62 45, mail: oammoller@gmail.com 

 

 Ulla Carstensen, Sdr. Boulevard 69, 4.th., 1720 Kbh. V.,  

tlf. 51 32 57 67, mail: ulla.carstensen@yahoo.dk 

 

Suppleant Ellen Margrethe Krabbe, 26 18 67 11, mail: emk7@hotmail.dk 

 

Kasserer Elon Lauterlein, Magle Torv 10, st.th., 2860 Søborg, 20 91 35 92, 
mail: elonanders@gmail.com 
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